
SINDSEP COBRA DE GOVERNO TRATAMENTO 
DIGNO AOS TRABALHADORES/AS DO SFMSP 
EM PROCESSO DE CONCESSÃO

O Sindsep realizou, no final de 
agosto, reunião com trabalhado-
ras/es do Serviço Funerário Mu-
nicipal (31) e também com o supe-
rintendente do SFMSP (23). Nossa 
maior preocupação é o que ocor-
rerá com as trabalhadoras/es no 
processo de concessão/privatiza-
ção, pois são anos de serviços pres-
tados e trabalhadores/as precisam 
ser tratados de forma digna. 

Neste processo caótico, a em-
presa L15, responsável pela mon-
tagem dos caixões, foi dispensa-
da e os trabalhadores do SFMSP 
assumiram a função desde o iní-
cio de setembro. Já no dia 14, foi 
homologada a licitação das novas 
empresas que assumirão os sepul-
tamentos -- a partir de 17/09 --, já 
que houve recusa da BK em conti-
nuar. Está prevista a contratação 
de 140 sepultadores terceirizados 
no contrato de 12 meses que pode 
ser encerrado antes, com as em-
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presas concessionárias assumindo 
o SFMSP, ou ser prorrogado. 

A empresa MB Service receberá 
R$ 2.474.835,12, com 38 sepul-
tadores nas unidades do Lote 1, 
que reúne os cemitérios Araçá (8), 
Consolação (2), São Paulo (6), Vila 
Mariana (4), São Pedro (8), Cre-
matório (4). 

Já a BSG Serviços e Soluções as-
sumiu 3 lotes de cemitérios, onde 
irá receber da Prefeitura de São 
Paulo mais de R$ 6,5 milhões. Pelo 

Lote 2, a terceirizada receberá R$ 
2.649.228,12 para colocar 41 tra-
balhadores nos cemitérios Itaque-
ra (4), Lageado (2), Saudade (7), 
Vila Formosa I (14), Vila Formosa 
II (14). Pelo Lote 3, a BSG Serviços 
e Soluções assumirá com 39 sepul-
tadores terceirizados, pelo valor 
de R$ 2.519.997,48,  nos cemité-
rios Penha (2), Quarta Parada (7), 
Dom Bosco (6), Freguesia do Ó (4), 
Santana (5), Tremembé (4) e Vila 
Nova Cachoeirinha (11). No Lote 
4, a BSG receberá R$ 1.421.537,04 
pela contratação de 22 sepultado-
res terceirizados para trabalhar 
nos cemitérios Campo Grande (5), 
Parelheiros (1), Santo Amaro (4) e 
São Luiz (12).

O Sindsep continuará acompa-
nhando as lutas das trabalhado-
ras e trabalhadores, e cobrando do 
SFMSP medidas de proteção. 

Veja as principais questões tra-
tadas:

As horas extras continuam sendo um problema tanto para a turma que faz plantões, e  
não recebe o vale transporte e o vale refeição, quanto para quem teve o corte delas, pois  
a quantidade das horas autorizadas -- no máximo 36 horas – é insuficiente, pelo número  
reduzido de trabalhadores para realizar os serviços, principalmente nos cemitérios. 

Para o Sindsep é claro, se a hora extra não é paga não deve ser feita, porque depois as  
chefias vão querer trocar por folgas e não aceitaremos. 

Quanto ao valor da hora extra, precisa ser corrigida, pois desde janeiro de 2022 deve ser 
paga em cima dos novos valores de padrão dos servidores e isso não vem ocorrendo. Pois com 
a nova reestruturação, o piso aumentou e deve ser pago em cima dele. 

HORAS EXTRAS



CONDIÇÕES DE TRABALHO

CAMPANHA SALARIAL 2022

VALORES DO VALE REFEIÇÃO E 
 ALIMENTAÇÃO FORAM ALTERADOS

A campanha salarial 2022 foi encerrada após a aprovação da lei 17.841/22 
pela Câmara Municipal de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) queria 
impor reajustes completamente diferenciados às/aos trabalhadoras/es, mas 
o Sindsep, junto com a categoria, conseguiu alterar alguns pontos da lei em 
favor das/aos trabalhadoras/es. 

No caso dos quadros de níveis Básico e Médio conseguimos antecipar 
para este ano a tabela que seria aplicada somente em 2024. Os reajustes se-
rão retroativos a maio de 2022 para quem fez as opções no começo do ano.  
Veja no link abaixo os valores dos quadros de nível básico e médio.

CONCESSÃO/ 
PRIVATIZAÇÃO

A situação geral dos locais de 
trabalho do Serviço Funerário é 
das piores. Fruto da política de 
concessão/privatização do SFMSP, 
que entregou os cemitérios e cre-
matórios às empresas privadas. 

O Sindsep segue acompanhan-
do a situação por ser a vida das/
os trabalhadoras/es que está em 
jogo. Durante reunião, o superin-
tendente se comprometeu que 
quando tiverem posição sobre as 
mudanças, chamarão o Sindsep.

Defendemos que servidoras/
es da Autarquia, e principalmen-
te sepultadores, tenham cursos 
de formação para assumir novas 
funções na prefeitura, já que não 
há enterros em outras secretarias. 
Pedimos que qualquer movimen-
tação nos seja informada. A chefia 
do SFMSP informou que na reu-
nião solicitada com a Secretaria 
Municipal de Gestão terá a presen-
ça do Sindsep, para a retomada 
desse assunto. Nossa proposta é 
constituir uma comissão de traba-
lhadores/as para acompanhar a 
movimentação. A prefeitura divul-
gou, em matéria publicada no site 
da Prefeitura (17/08), que as em-
presas teriam 30 dias para assinar 
o contrato e pagar a outorga, no 
entanto ainda não tivemos atuali-
zação sobre isso. 

EMPRESAS GANHADORAS DA “MINA”  
QUE É O SERVIÇO FUNERÁRIO:

BLOCO 1: Consórcio Atena 
Consolação, Quarta Parada, San-
tana, Tremembé, Vila Formosa I e 
II e Vila Mariana pelo valor de R$ 
155.525.000,33

BLOCO 2: Consórcio Cortel São 
Paulo,  Araçá, Dom Bosco, Santo 
Amaro, São Paulo e Vila Nova Ca-
choeirinha foi o que ofertou R$ 
200.240.999,99. 

BLOCO 3: Consórcios Cemi-
térios e Crematórios SP, Campo 
Grande, Lageado, Lapa, Parelhei-
ros e Saudade, que desembolsa-
rão R$ 153.378.000,00 

BLOCO 4: Consórcio Monte 
Santo, Freguesia do Ó, Itaquera, 
Penha, São Luiz, São Pedro e Vila 
Alpina – crematório, após nego-
ciação, foi de R$ 137.285.000,00.

www.tinyurl.com/TabelaNM

Essa é uma preocupação constan-
te. Há um desgaste de muito tempo 
de uniformes e botas, mas tivemos a 
informação que novos uniformes e 
botas chegaram essa semana e serão 
distribuídos. Os carrinhos elétricos es-
tão completamente sucateados e de-
mandam troca imediata. Na reunião 
com o superintendente, nos foi infor-
mado que o problema será levado à 
reunião com a empresa responsável. 
No velório do Cemitério Vila Formosa, 
a sala ecumênica virou depósito de 
carrinhos. Exigimos solução urgente.

Estado precário de  
carrinhos elétricos 

Sala ecumênica virou  
depósito de sucata 

No entanto, nossa luta tem que 
continuar porque os ataques do 
governo a nossos direitos não pa-
ram. Os aposentados amargam o 
desconto de 14% na previdência, 
mesmo após terem pago a vida in-
teira. É preciso revogar esses 14%. 

Neste sentido, nossa luta por 

mudanças no país se soma à ne-
cessidade da população de supe-
rar a crise que estamos passando. 
Nas eleições de outubro, preci-
samos reverter a enxurrada de 
ataques aos trabalhadores, consi-
derar quem está junto na defesa 
dos serviços públicos, na luta pela 

revogação da Emenda Constitu-
cional 95, da Reforma da Previ-
dência e da Reforma Trabalhista. 
Tudo isso passa pelo respeito ao 
voto popular, pela derrota de Bol-
sonaro, Rodrigo Garcia e Ricardo 
Nunes, parceiros na política e nas 
maldades.

VALE ALIMENTAÇÃO terão novos valores a partir de setembro:

I ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS R$ 600

II DE 3 E 5 SALÁRIOS MÍNIMOS R$ 500

III DE 5 E 6 SALÁRIOS MÍNIMOS R$ 400

IV DE 6 E 7 SALÁRIOS MÍNIMOS R$ 300

V DE 7 E 10 SALÁRIOS MÍNIMOS R$ 200

AUXÍLIO REFEIÇÃO: R$ 25 diário a partir de setembro.


